
ــه اى به وزير  ــورى در نام ــته رييس جمه هفته گذش
ــل برنامه ها و  ــزوم تحوي ــدن و تجارت بر ل ــت، مع صنع
ــه توليد  ــيدن ب ــتاب بخش ــته هاى اجرايى براى ش بس
ــرد و در دو بند  ــده تاكيد ك ــا 3 يا 4ماه آين ــتغال ت و اش
ــن وزارتخانه را ابالغ  ــاى ويژه داراى اولويت اي فعاليت ه
ــن روحانى در اين نامه محور هاى اصلى داراى  كرد. حس
ــرمايه گذارى و توليد  اولويت اين وزارتخانه را توجه به س
ــد در مقياس بزرگ  ــاغل جدي صادرات محور، ايجاد مش
ــتن به زنجيره  به ويژه براى فارغ التحصيالن جوان، پيوس
ــطه گرى  ــد جهانى، دگرگونى در نظام توزيع و واس تولي
ــرى حداكثر از فعاليت هاى دانش بنيان  با هدف بهره گي
ــالم كرد.  محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و  اع
ــترش صنعت درباره ابالغ اين  تجارت در گفت وگو با گس
ــد در  نامه گفت: نامه رييس جمهورى كه به من ابالغ ش
ــت تا با رويكرد  ــتغال اس جهت رونق توليد و افزايش اش
ــا برنامه ريزى هاى الزم تا چند  ــدى در اين بخش ه جدي
ــتا از چند  ــود. در همين راس ماه آينده انجام و اجرايى ش
ماه گذشته برنامه ريزى در اين زمينه آغازشده و تا اواخر 

خرداد اين برنامه تحويل داده خواهد شد. 
ــا توجه به تاكيد رييس جمهورى مبنى بر  نعمت زاده ب
ــت: اجزاى مختلف  ــتن به زنجيره هاى جهانى گف پيوس
ــود تا  ــد به زنجيره هاى بين المللى متصل ش صنعت باي
ــه جنبه برون گرايى  ــد بلكه ب نه تنها صنعت درون زا باش
ــت هاى اقتصاد مقاومتى نيز توجه  مورد تاكيد در سياس
شود. اين برنامه جديدى است كه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در دستور كار قرار داده و مقدمات آن انجام شده 

است. 
ــت، معدن و تجارت،  ــا توجه به گفته هاى وزير صنع ب
پيوستن به زنجيره جهانى مبناى اصلى برنامه ريزى هاى 
اين وزارتخانه قرارگرفته كه الزمه اصلى تحقق آن توجه 
به بخش توليد رقابت پذير و صادرات محور است. به گفته 
ــازى براى سرمايه گذارى  كارشناسان، پيش از بسترس
ــطح  ــيدن به س كالن در بخش توليد مهم ترين مانع رس
ــده  ــطح جهانى قيمت تمام ش مطلوب براى رقابت در س
ــاير  ــبت س ــت. مواد اوليه و نيروى كار در ايران به نس اس
ــور هاى جهان چندان گران نيست اما آنچه بيش از  كش
ــده،  ــور تبديل ش هر چيز به بزرگترين مانع صنعت كش

هزينه هاى سربار است. 
ــتگاه هاى دولتى با توليدكنندگان،  شيوه برخورد دس
ــع توليد،  ــن رفع موان ــى از قواني ــردن برخ ــى نك اجراي
ــود بانكى  هزينه هاى باالى ماليات، تامين اجتماعى و س
ــت كه هزينه هاى سربار در ايران  و... ازجمله عواملى اس
ــت. نمايندگان  ــمگيرى افزايش داده اس را به نحو چش

ــه دولت براى  ــا زمانى ك ــى معتقدند ت ــش خصوص بخ
ــربار و قيمت تمام شده محصوالت  كاهش هزينه هاى س
ــتن به زنجيره جهانى  اقدام عملياتى انجام ندهد. پيوس
ــترده امكان پذير نيست. تحقق اين  توليد در سطح گس
ــطوح مديريتى  امر نيز به تصميمى هدفمند در تمام س
ــهيالت دهى اين  ــتگاه هاى دولتى نياز دارد و با تس دس

مشكل برطرف نخواهد شد. 
  توجه به سرمايه هاى راكد با تحريك بازار

ــه صنعت، معدن  ــى، نايب رييس خان ــان بهرام  رمض
ــت درباره  ــترش صنع ــا گس ــو ب ــارت در گفت وگ و تج
ــنهادى براى پيوستن به زنجيره توليد  راهكارهاى پيش
ــه وزير صنعت،  ــورى در نامه خود ب ــت: رييس جمه گف
ــرمايه گذارى و  ــارت بر تحرك در بخش س ــدن و تج مع
ــرمايه هاى خارجى و داخلى تاكيد داشتند اما  جذب س
در حال حاضر سرمايه هاى راكدى در صنعت وجود دارد 
ــال كردن آن بايد در اولويت قرار بگيرد. به جريان  كه فع
ــرمايه ها با تحرك در بازار محقق مى شود.  افتادن اين س
ــتغال ايجاد  صرف تزريق منابع به بخش توليد رونق و اش
ــتغالزا در دولت نهم و  نخواهد كرد چراكه تسهيالت اش

دهم تجربه شد و نتيجه چندانى نداشت. 
 كارگروه استانى متشكل از نمايندگان 3قوه

ــارت با بيان  ــت، معدن و تج ــس خانه صنع نايب ريي
ــهيالت رونق توليد را بايد يك كارگروه 4نفره  اينكه تس
ــوه و نماينده ولى فقيه در هر  ــكل از نمايندگان 3 ق متش
ــعه صنعتى  ــتان توزيع كند، گفت: برنامه ريزى توس اس
ــتانى انجام شود و با تعيين سهم هر استان ضمن  بايد اس
ــاس جغرافيا و ظرفيت هاى آن استان  ــنجى براس نيازس
ــهيالت اختصاص  ــود و تس صنايع اولويت دار تعيين ش
يابد. همچنين اين تسهيالت را بايد كارگروهى متشكل 
از نماينده آن استان در مجلس شوراى اسالمى، استاندار 
ــت، نماينده قوه قضاييه و نماينده  به عنوان نماينده دول

ولى فقيه در استان توزيع شود.  
ــتغال  ــت هاى رونق توليد و اش وى بابيان اينكه سياس
ــتان اجرا كند، گفت: مشكالت  را بايد اين كارگروه در اس
ــود دارد و تنها  ــاى مختلف وج ــران در بخش ه صنعتگ
ــت نمى تواند  ــوان نماينده دول ــتاندار به عن ــور اس حض
ــتورها  ــى تصميم ها گرفته و دس ــد زيرا برخ كافى باش
ــود اما در عمل از سوى بخش هاى ديگر اجرا  صادر مى ش
ــكالت  ــود يا كمبود ها و ضعف قانونى به اين مش نمى ش

منجر شده است. 
 صادرات محورى و رقابت پذيرى

ــاره به تاكيد رييس جمهورى بر حمايت  بهرامى با اش
ــهيالت و حمايت هاى  ــع رقابت پذير گفت: تس از صناي
ــتن واحدهايى شود كه  دولتى نبايد صرف زنده نگه داش
ــن صادرات محور و  ــه اقتصادى ندارد بنابراي هيچ توجي
ــهيالت  رقابت پذير بودن بايد دو مولفه حياتى براى تس
ــرمايه گذارى  ــا بيان اينكه س ــد.   وى ب رونق توليد باش

ــت، اظهار كرد: اولويت دولت بايد 100درصد  زمان بر اس
ــاندن ظرفيت واحد هاى سرمايه گذارى شده باشد تا  رس
ــتغالزايى شود و  ــيله ضمن افزايش توليد، اش به اين وس
ــده كاهش يابد. سرمايه گذارى جديد 2 تا  قيمت تمام ش
3سال زمان مى خواهد تا به بهره بردارى كامل برسد و به 

رونق توليد منجر شود. 
  كاهش قيمت تمام شده

ــارت الزمه  ــت، معدن و تج ــس خانه صنع  نايب ريي
ــتن به زنجيره جهانى را كاهش قيمت تمام شده و  پيوس
فعال شدن در تمام بخش هاى زنجيره توليد عنوان كرد 
و گفت: در شرايطى كه هزينه سربار توليد بسيار باالست 
سخن از پيوستن به زنجيره جهانى بيشتر شبيه شوخى 
است. با قيمت تمام شده  داخلى امكان رقابت و اتصال به 
ــتين  ــره تامين جهانى وجود ندارد. دولت در نخس زنجي
ــره جهانى بايد هزينه هاى  ــتن به زنجي اقدام براى پيوس
ــربار توليد همچون هزينه هاى ماليات، انرژى، تامين  س
ــود.  ــى و... را كاهش دهد تا اين امكان فراهم ش اجتماع
ــس  از آن بايد براى ارتقاى كيفيت در توليد محصوالت  پ
ــب با نياز جهانى برنامه ريزى كنيم.  وى افزود: در  متناس
ــا 15درصد افزايش  ــرايطى كه حقوق كارگران 10 ت ش
ــز وجود دارد، چگونه  ــت و ركود در بازار ني پيداكرده اس
ــده  ــد را حفظ كرد؟ قيمت تمام ش ــود تولي مى توان س
ــل از هر  ــت كه دولت قب ــل در توليد اس ــن اص مهم تري
ــد. توليد به دريافت يارانه  برنامه اى بايد آن را بهبود بخش
ــاى توليد را كاهش  ــهم هزينه ه نياز ندارد. اگر دولت س
ــيارى از مشكالت حل خواهد شد. به طور مثال،  دهد بس
براى پرداخت تسهيالت به توليد سود 18درصد تعيين 
ــود، براى وام دهى به بازرگانان، مردم و ساير اقشار  مى ش
نيز همين سود درنظر گرفته مى شود. دولت بايد تفاوتى 

ميان توليدكننده و ساير اقشار قائل شود. 
 مشكالت توليد با نامه نگارى حل نمى شود

ــيون صنعت اتاق  ــرى، نايب رييس كميس ــا بصي  نيم
ــترش صنعت با  ــو با گس ــران در گفت وگ ــى اي بازرگان
ــتر جنبه تبليغاتى براى  ــد بر اينكه اين نامه ها بيش تاكي
ــا وجود اين،  ــت جمهورى دارد، گفت: ب انتخابات رياس
ــعه توليد و اشتغال  بخش خصوصى از برنامه ريزى و توس
ــق توليد و  ــه هدف رون ــرط آنك ــتقبال مى كند به ش اس
ــد. اين امر نيز محقق نمى شود مگر  ــتغال واقعى باش اش
با رفع تحريم هاى داخلى. مشكالت صنعت با نامه نگارى 
ــه اقدام عملى  ــد بلك ــيوه نامه حل نخواهد ش و تهيه ش

مى خواهد تا اين موانع رفع شود. 
 قوانين جديد استخدامى، مانع توليد

ــاق بازرگانى ايران  ــيون صنعت ات نايب رييس كميس
ــتگاه هاى دولتى و  ــام اين موانع را دس ــا بيان اينكه تم ب
نيمه دولتى ايجاد مى كنند، افزود: به طور مثال از امسال 
ــهيالتى كه براى جذب نيرو از كاريابى ها به كارفرما  تس
ــاى زير مدرك  ــراى جذب نيرو ه ــاص مى يابد ب اختص

ــت. به عبارت ديگر، تامين  ــده اس كارشناسى حذف ش
ــتخدام  ــهيالتى كه بابت اس ــى معافيت ها و تس اجتماع
ــت را فقط براى نيروهاى  ــا درنظر گرفته اس از كاريابى ه
ــى به باال لحاظ خواهد كرد.   وى افزود: اجراى  كارشناس
ــكالت و موانع مختلفى براى توليد كننده  اين قانون مش
ــد كرد زيرا در برخى خطوط توليد به كارگر  ايجاد خواه
ــت و نمى توان فارغ التحصيل دانشگاهى را  ساده نياز اس
ــام مزايا و معافيت ها  ــرايط از تم به كار گرفت؛ در اين ش

محروم مى شويم. 
 ديوارى كوتاه تر از توليد نيست

ــى قوانين  ــتگاه هاى دولت ــا بيان اينكه دس بصيرى ب
ــيوه هاى گوناگون  ــه ش ــى و... را ب ــاى ماليات معافيت ه
ــه هيچ كدام از  ــرايطى ك ــر پا مى گذارند، گفت: در ش زي
دستگاه هاى دولتى اعم از اداره ماليات، تامين اجتماعى، 
ــه مى توان  ــود نمى گذرند چگون ــرك و... از حق خ گم
ــام داد؟ در  ــرمايه گذارى كالن در بخش صنعت انج س
ــطه گران و بازرگانان هرروز ثروتمندتر  اين شرايط واس
ــوند.   وى با تاكيد  و توليد كنندگان هرروز فقيرتر مى ش
ــب وكار ديوارى كوتاه تر  بر اينكه در تمام بخش هاى كس
از توليد كنندگان وجود ندارد، گفت: دولت ها هيچ گاه با 
اصناف درگير نمى شوند چراكه اصناف يكپارچه هستند 
ــن دولت ها نقش مهمى دارند بنابراين  و در قدرت گرفت
ــا هيچ گاه با  ــا مدارا مى كنند ام ــت كه با آنه طبيعى اس

توليد كنندگان اين رفتار نمى شود. 
 فرار از اجراى قانون

ــاق بازرگانى ايران  ــيون صنعت ات نايب رييس كميس
ــنهاد هاى خود  ــاره به اين اتاق بازرگانى تمام پيش با اش
ــت،  ــتغال را بارها به دولت داده اس براى رونق توليد و اش
ــود  گفت: تا زمانى كه موانع پيش روى توليد برطرف نش
ــربار توليد كاهش نيابد، توليد كشور چه  و هزينه هاى س
ازنظر كيفيت و چه ازنظر قيمت رقابت پذير نخواهد شد. 
دولت گاهى تصميم هاى مناسبى براى رفع موانع توليد 
ــا آنچه اهميت دارد اجراى آن در بخش هاى  مى گيرد ام
ــت كه اغلب مديران دولتى زير  ــتى دولت اس پايين دس
ــرايط  بار اجراى تصميم ها نمى روند. تا زمانى كه اين ش
بهبود پيدا نكند بخش خصوصى توليد توان پيوستن به 
ــطح كالن ندارد.   بنابراين  زنجيره توليد جهانى را در س
گزارش، با توجه به تاكيد رييس جمهورى مبنى بر تهيه 
ــدن و تجارت در 3 تا  ــه اجرايى وزارت صنعت، مع برنام
ــذار بر هزينه هاى  ــايى عوامل تاثيرگ 4 ماه آينده شناس
ــربار و برنامه ريزى براى كاهش هزينه ها از مهم ترين  س
ــتن به زنجيره توليد جهانى است.  اولويت ها براى پيوس
ــور حاكم  ــا زمانى كه رقابت پذيرى بر فضاى توليد كش ت
ــش توليد به عنوان  ــتگاه هاى دولتى به بخ ــود و دس نش
ــرمايه گذارى، توليد  بخش ويژه اقتصادى نگاه نكنند، س
ــد جهانى امكان پذير  ــتن به تولي صادرات  محور و پيوس

نيست.
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كاهش هزينه سربار، كليد پيوستن به زنجيره جهانى

ــاد ايران را مى بلعد،  ــم» مانند حوزه اقتص پديده «شارالتانيس
كسانى كه به بهانه انتخابات رياست جمهورى وعده افزايش يارانه 
مى دهند، مردم فريبى بيش نيستند. برنامه دولت حمايت بيشتر 
از 3 دهك پايين جامعه است و كسانى كه شعار يارانه بيشتر را 
دنبال مى كنند، نه عقل دارند و نه سواد اقتصادى. طرح يارانه ها 
هيچ گاه در ايران هدفمند نشد زيرا پوپوليست ها به دنبال توزيع 
پول بوده و هستند و درحقيقت اينها عوام فريب هستند. پيروان 
تفكر شارالتانيسم كسانى هستند كه نه بودجه را مى فهمند و نه 
منابع درآمدى و هزينه اى آن را؛ وقتى درآمدهاى دولت محدود 
ــته به برخى نهادها ماليات  ــازمان هاى اقتصادى وابس است و س
ــار پول بدون پشتوانه  نمى دهند، چنين وعده هايى  را جز با انتش

ــيل اقتصاد را ويران مى كند، نمى توان عملى كرد.  كه همچون س
ــى را خطرى براى جامعه  ــر روزگارى جالل آل احمد غرب زدگ اگ
ــت، من امروز معتقدم كه عوام زدگى به شدت براى  ايران مى دانس
آينده اين كشور خطرناك است. البته مردم در انتخابات سال هاى 
92 و 94 نشان دادند كه آگاه هستند و اجازه نمى دهند بار ديگر 
ــت ها كشور ربع قرن به عقب باز گردد.  با روى كار آمدن پوپوليس
ــود  اگر آقاى روحانى بتواند يك دوره ديگر رييس جمهور ايران ش
ــت اصالحات  ــال آخر دول ــاد را به س ــاخص هاى كالن اقتص و ش
ــور كرده، تنديس  ــد بايد به دليل خدمتى كه به اين كش بازگردان
ــتور نصب كرد. البته انتقاداتى نسبت به باقى  او را در ميدان پاس
ماندن بخشى از تفكرات پوپوليستى در بدنه دولت يازدهم وجود 

ــتر از دانشگاهيان و افراد  دارد و بهتر بود دولت آقاى روحانى بيش
ــتفاده مى كرد. بايد كمك كنيم عقالنيت  نخبه در بدنه دولت اس
بر نظام اقتصادى كشور حاكم شود. طبقات داراى درآمدهاى باال 
بايد به سمت سرمايه گذارى و توليد هدايت شوند تا از اين طريق 
بتوان ماليات بيشترى به دست آورد و همه اقشار جامعه از مزاياى 
آن بهره مند شوند. پوپوليست ها به دنبال اعمال مديريت سنتى در 
ــت زيرا جهان مدرن را نه  ــتند كه ممكن نيس جهان صنعتى هس
ــه هاى مدرن اداره مى كند. اگر بتوانيم  ابزارهاى مدرن بلكه انديش
ــتاوردهاى بشرى  جلوى عوام زدگى را در اقتصاد بگيريم و از دس
در چارچوب نظام اسالمى خود استفاده كنيم، مى توانيم به آينده 

كشور اميدوار باشيم و به يكى از قدرت هاى برتر تبديل شويم.

چهار شنبه
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مديريت سخن گفتن
(ادب مرد به ز دولت اوست)

به نام او كه هرچه بخواهد همان مى شود
كار به  جايى رسيده است كه عالى ترين 
ــد: «برخورد  ــم فرموده ان ــام ه ــام نظ مق
ــا وزيران  ــا ادب ب ــراه ب ــه و هم محترمان
ــيون هاى مجلس يكى  ــژه در كميس به وي
ــت، نه  ــاى تعامل اس ــر از ضرورت ه ديگ
ــگاه تحقيرآميز و همراه  نمايندگان بايد ن
ــند و نه وزيران نگاه  ــته باش با اهانت داش
ــلطنت مابانه، در همه مراحل بايد ادب  س

رعايت شود.» 
ــت كه كار به تذكر  ــده اس واقعا چه ش
ــالب، آن هم در  ــم انق ــكار رهبر معظ آش

ــوع اخالقيات و ادب فردى و اجتماعى باالترين گروه اجتماعى يعنى  موض
منتخبان مردم مى كشد؟ 

ــى مى چرخد و در  ــاى مجازى و واقع ــن روزها در دني ــرى كه اي تصاوي
ــد حكايت از چهره هاى برافروخته و خشمناكى مى كند  روزنامه ها چاپ ش
ــت هاى رهاشده،بدون شك  كه با دهان هاى باز و ابروهاى باالانداخته و دس
الفاظى بر زبان رانده اند كه كار را به جايى كشانده كه مهم ترين فرد كشور، 
ــود درباره لزوم رعايت اخالق و ادب، شخصيت هاى مهمى كه  ناچار مى ش

قرار بود عصاره فضايل باشند را امربه معروف و نهى از منكر كند.
اما به راستى ادب چيست؟ و چرا بايد رعايت شود؟

ــده  ــن اخالق شمرده ش ادب در لغت به معناى تمرين دادن نفس و حس
ــوى كار پسنديده و بازدارنده از  ــت و بزرگان آن را راهنماى مردم به س اس
ــى، حفظ و حد و اندازه هر چيزى و  ــت مى دانند و در فرهنگ دين كار زش
تجاوز نكردن از آن را ادب گويند. در كتاب ارشادالقلوب ديلمى مى خوانيم: 
حقيقت ادب، جمع شدن صفت هاى نيك و دور شدن از صفات زشت است. 
ــير الميزان مى فرمايد: ادب، حيات  عالمه طباطبايى رحمه اهللا عليه در تفس
ــت كه طبع و سليقه سزاوار مى داند،چه دينى باشد  زيبا و پسنديده اى اس

مانند دعا و چه عقلى مثل ديدار دوستان...
ــن  ــته و آن را حس ــمندان ادب را اخالق دانس ــيارى از انديش البته بس
ــالق تعريف كرده اند اما گروهى هم بين ادب و اخالق تفاوت هايى قائل  اخ
ــان گره زده و ادب را به آداب و زمان و مكان  ــده اند،اخالق را به روح انس ش
ــهر و كشور مربوط دانسته و متغير فرض كرده اند، مثل شيخ طبرسى  و ش
ــته ولى آداب را قومى و  ــتدالل عقلى دانس ــائل اخالقى را قابل  اس كه مس
ــته اند. اما درباره ادب در قرآن  ــليقه مردم دانس منطقه اى و تابع ذوق و س
ــتن حرمت  ــم مى توان به اين آيه مراجعه كرد كه رعايت ادب و نگه داش ه
ــته شده است، «إنَّ الذيَن  ــانه خردمندى دانس افراد در روابط اجتماعى نش
ــانى كه تو را از  ــراِت أَْكَثُرُهْم اليْعِقلوَن؛ ولى كس ــَك ِمْن وراِء الُحج يَناُدونَ
ــت حجره ها بلند صدا مى زنند، بيشترشان نمى فهمند». موال على (ع) پش

ــانى نباشى كه پند دادن به آنها سود نرساند، زيرا  مى فرمايند: «بايد از كس
ــد مى آموزد و فقط چهارپايان پيروى  ــد عاقل به ادب و ياددادن پن خردمن

نمى كنند مگر به كتك ».
ــت،  ــات، بهترين ارثى را كه براى فرزندان مى توان به جاى گذاش در رواي
ــش و تفضل هيچ  ــى كرده اند. امام على (ع) مى فرمايند: «بخش ادب  معرف
ــت». يكى از  ــنديده نيس پدرى به فرزندش بهتر از عطيه ادب و تربيت پس
نكاتى كه در روايات  درباره ادب ديده مى شود ارتباط ادب با كمال انسانى 
است؛ اينكه هرقدر ادب افزوده شود شخصيت آدمى نيز باالتر مى رود. امام 
على(ع) مى فرمايند: «اى مومن علم و ادب، ارزش وجود توست. در تحصيل 
ــش نما. چه به هر مقدارى كه بر دانش و ادبت افزوده شود، قدر  علم كوش
ــرافت خانوادگى وقتى تكميل مى شود كه  و قيمت تو افزايش مى يابد». ش

همراه با ادب باشد. 
عالمه طباطبايى مى فرمايند: ادب اعم است از ادب نسبت به خدا و ادب 
ــگاه  ــردى رعايت آداب عبوديت و بندگى در پيش ــبت به مردم، ادب ف نس
احديت است و ادب اجتماعى رعايت آداب معاشرت با مردم است. هر كس 

با ادب همراه باشد سرانجام مودب به آداب الهى هم مى شود.
ــيارى از روايات به فراگيرى ادب، دستور داده شده است. امام على  در بس
ــالم درباره پيشوايان هم مى فرمايند: «هر كه خود را پيشواى مردم  عليه الس
ــتن ديگرى به زبان، خود را به روش  نمود،بايد پيش از ادب كردن و آراس
ــته سازد، فراگيرى ادب در درجه نخست بايد  و اعمال و رفتار و ادب آراس
ــى كه خود را ادب كرد مى تواند  ــود و حال كس ــروع ش ــان ش از خود انس

ادب كننده ديگرى باشد.»
ــناى  در چنين فضاى معنوى و دينى و فرهنگى «ادب»، عبارت هاى آش
ــوزه»، «تو كى چى  ــه رو لولو برد»، «آب رو بريز اونجا كه مى س ــن مم «اي
هستى، اصال چى كى هستى»، «گنده تر از تو هم غلطى نكرد»، «يك كلمه 
از مادرزن عروس بشنويد»، «آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه دان تان پاره 
ــر ننه قمرى كليد آن را  ــد 4 ماهواره به فضا پرتاب كنيم تا ه ــود»، «باي ش
ــه اعتراضات و ناراحتى ها، جاى خود  ــفانه باوجود هم پايين نياورد»، متاس
ــه مردم مى خواهند رفتار و  ــى ما باز كردند؛ امروز آنچ را در ادبيات سياس
ادبياتى كامال ديپلماتيك است اما هنوز برخى با واژه هايى چون «عوضى»، 
ــاك» و «بزغاله» در تريبون هاى عمومى اظهارنظر مى كنند.  «خس و خاش
ــت ؟و چرا بازهم شاهد تنزل اين جايگاه  ــى ما كجاس جايگاه ادبيات سياس

در برخى اقشار هستيم؟
ــخ  ــت كه نمايندگان مردم در خانه ملت بايد به آن پاس ــوالى اس اين س

بگويند.
ــات  ــت ادبي ــد، در حقيق ــك باش ــد ديپلماتي ــيون باي ــات سياس ادبي
ــگاهيان، روزنامه نگاران و فعاالن سياسى ما بايد  نويسندگان،اهل قلم،دانش
ــتفاده كنند چراكه الگوبردارى  ــد. آنها نبايد از كلمات عاميانه اس فاخر باش
ــود و بدآموزى دارد و در حد كشور نيست، به همين سبب است كه  مى ش

مى گويند «ادب مرد به ز دولت اوست».
ــورهاى دنيا، ايران و ايرانى را به عنوان انسان هايى  از قديم در تمامى كش
ــم برخى ها اين ويژگى را  ــند، بنابراين ما نبايد اجازه دهي مودب مى شناس
خدشه دار كنند. متاسفانه تهمت زدن به افراد و فحاشى در جامعه سياسى 
ــتيم. اين گونه صحبت  ــاهد آن هس ــده كه هرروز ش امروز، امرى فراگير ش
كردن ها برازنده   كشور و ملت ما نيست و از اين رو بايد دقت الزم را داشته 
باشيم. در كشورهاى ديگر كمتر پيش مى آيد كه مسئوالن سياسى با لحن 
ادبيات عاميانه سخن بگويند و زمانى كه آنها اين گونه رفتارها را در كشور 

ما مى بينند و مى شنوند، تبديل به طنز در  باره ايرانيان مى شود.
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